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PER QUÈ .... ? 



PER QUÈ .... ? 



PER QUÈ .... ? 



PER QUÈ .... ? Incerteses 



PER QUÈ .... ? Certeses 



Hem de “cuinar” una nova EDUCACIÓ FÍSICA  

amb uns INGREDIENTS especials 



PER QUÈ .... ? 

Intencionalitat educativa 

Tenim intencionalitat quan apareix.... 

Treball en equip Respecte 

Creativitat Esforç 



PER QUÈ .... ? 

Pràctica reflexiva 



QUÈ .... ? 

PROJECTES!!! 

EXTERNS 



QUÈ .... ? 

FER GRUPS: 1 – 2 – 3  

2 – 2 – 2  

Correm cap a París  

Junts/es fins l’Everest 

Teen TAC Tracks  



QUÈ .... ? 
NOMBRE 1  

VERIFICACIÓ  

123 

TORNAR A GRUPS BASE  

NOMBRE 1  



JUNTS/ES FINS L’EVEREST 



ACLARIMENTS FINS ARA... 



CORREM CAP 

 A PARIS 

JUNTS/ES FINS L’EVEREST 

PLAY THE GAME 

• Cooperació 

• Repte 

• TIC 

• Saludable 

• Diversió 

• Everest + 

• Gamificació 

• Educació emocional 

• Interdisciplinar amb música i tecnologia 

 

• Paris + 

• Interacció entre alumnat 

• Interdisciplinar amb música 

QUÈ .... ? 



CRITERI D’AVALUACIÓ PRESCRIPTIU 2n ESO 

• Valorar la freqüència cardíaca com a indicador de la 
intensitat de l'esforç. 

• Incrementar el nivell individual de condició física per 
millorar la salut. 

GAMIFICACIÓ 

  “Sin el juego el aprendizaje y la 

 evolución son imposibles”  

Nachmanovitch 

 

 

 

 

4 centres educatius 
208 alumnes 2n ESO 

12 sessions 
 

PUNT DE PARTIDA 



7 REPTES  

REPTES GOMES TIPOLOGIA PUNTS 

El semàfor de la freqüència 
cardíaca 

VERDA Individual 
Formal 

1 punt 

Reptes de resistència MARRÓ Individual 
Formal 

1 punt 

Disseny de tasques TIC pel 
treball de la RO2 

 
VERMELLA 

Cooperació  
TIC 

Formal 

1 punt 

Concurs de tasques NEGRA Cooperació 
Formal 

1 punt 

 
Interacciona a la xarxa 

 
BLAVA 

Individual 
TIC 

Formal 

1 punt 

 
Com m’he sentit avui? 

 
BLANCA 

Individual 
Emocions 

Formal 

1 punt 

Aplicar la FC saludable en el 
temps de lleure 

 
OR 

Individual 
TIC 

Informal 

1 punt 







GOMA BLANCA. Com m’he sentit avui? 



GOMA OR. Treballo a FC saludables al meu temps de lleure 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=t6VCz52vFYJ8RM&tbnid=0QzgAEm_YysamM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.gimnasiosbarcelona.org/quince-mil-participantes-en-la-cursa-de-la-dona/&ei=isFcU86RGbGS0QWe0oDwDQ&bvm=bv.65397613,d.d2k&psig=AFQjCNE8ZV0ePX__NCdvzBKxzZ6v6eJgoQ&ust=1398674157977194
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=BZsN3UA0i93CrM&tbnid=rHP_SzAWO5pZtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.articulosweb.net/noticias/aprender-a-nadar-cuando-se-es-mayor&ei=AcJcU67EOYiW0QWnqYDQCQ&bvm=bv.65397613,d.d2k&psig=AFQjCNEXXJ6n6jGNc-rLdaPAl8rJeD5mVQ&ust=1398674292703530


https://sites.google.com/site/playthegameef/


INDICADORS D’AVALUACIÓ 
1. Esforçar-se en tots els reptes i tasques proposades. (Heteroavaluació i coavaluació). 30%    

2. Aplicar la FC saludable en una tasca de resistència aeròbica en el temps lliure. (Goma Or) 
(Autoavaluació). 10% 

3. Dissenyar una tasca cooperativa i saludable en suport digital per treballar la resistència aeròbica. 
(Goma Vermella) (Heteroavaluació). 10% 

4.  Guanyar el concurs de tasques cooperatives saludables en suport digital. (Goma Negra) 
(Coavaluació)10% 

5. Aconseguir el repte del Semàfor de la freqüència cardíaca. (Goma Verda). (Autoavaluació). 10% 

6. Aconseguir els reptes de resistència. (Goma Marró). (Heteroavaluació, coavaluació i atoavaluació). 10% 

7. Expressar les emocions personals en finalitzar les 10 sessions pràctiques. (Goma Blanca). 
(Autoavaluació). 10% 

8. Valorar la unitat mitjançant les eines TIC. (Goma Blava) (Heteroavaluació) 10% 





VALORACIÓ DE L’ALUMNAT  

El 99% de l’alumnat 
afirma haver après a 
aplicar la freqüència 
cardíaca saludable 

T'ha permès aplicar la FC saludable a la pràctica d'AF?

99%

1%

SI

NO

T'ha agradat treballar la resistència mitjançant reptes gamificats?

96%

4%

SI

NO

El 96% de l’alumnat  valora la 
gamificació com una estratègia 

de motivació per a 
l’aprenentatge  de conductes 

saludables  



EL QUE MÉS HA VALORAT L’ALUMNAT 

Treballar 
en GRUP 

Identificar 
EMOCIONS 

Utilitzar 
TIC 

Realitzar 
reptes TEMPS 

LLEURE 

A MILLORAR… 

• PREMI FINAL per a tot l’alumnat 

• MÚSICA a totes les sessions  

• Realitzar JOCS  

• Crear una HISTÒRIA fil conductor. 

• Temporalitat: més TEMPS i més LENT 

• Adequar el VALOR dels reptes a la 

dificultat d’aconseguir-los 

 

 





CONCLUSIÓ 
  
LA GAMIFICACIÓ ES CONSOLIDA COM UNA 
POTENT EINA PER… 



TO BE CONTINUED… 



PROJECTE COL·LABORATIU D’EDUCACIÓ FÍSICA  

Meritxell Monguillot, Carles Zurita, Lluís Almirall, 

Dr. Carles González Arévalo (INEFC-Barcelona) 

Dra. Montse Guitert Catasús (UOC) 

../Downloads/healthyland (2).mp4


Un projecte que ha durat 1 CURS ESCOLAR  

i ha TRENCAT amb les unitats didàctiques 

tradicionals 

HEALTHYLAND 

LOG IN 

PLAY THE GAME 
TIME OVER 

JOIN US 

Situació 1 

Situació 2 Situació 3 

3r 
TRIM 

2n 
TRIM 

1r 
TRIM 



AGOST 2014 

INSPIRATS EN LA PELICULA 



Un projecte realitzat sobre 189 alumn@s  

de 2n d’ESO de 4 CENTRES EDUCATIUS 



Un projecte que parteix dels CRITERIS D’AVALUACIÓ CURRICULARS 

 de 2n ESO 

 (Decret 143/2007) 



GOOGLE SITES AULA VIRTUAL DEL PROJECTE 

https://sites.google.com/site/healthylandef/ 
 

https://sites.google.com/site/healthylandef/https:/sites.google.com/site/healthylandef/
https://sites.google.com/site/healthylandef/


INDICADORS AVALUACIÓ  

• Elaborar un vídeo sobre les emocions de màxim 1’ que defineixi una emoció, descrigui 
la energia que genera i expliqui en quina situació de la vida quotidiana apareix. 
(Heteroavaluació) 10%  

• Enviar el formulari de Google sobre les motivacions personals. (Autoavaluació) 10%  

• Aplicar la tècnica de carrera en una tasca de resistència aeròbica respectant els criteris 
d’execució vinculats amb la posició del cap, braços, espatlles, esquena, malucs, genolls i 
peus descrits a la rúbrica. (Coavaluació) 20%  

• Aplicar de forma pràctica i en grup de 4 persones l’escalfament general sobre el grup 
classe. (Heteroavaluació) 20%  

• Executar tasques bàsiques de força pels grups musculars grans d’acord als criteris 
d’execució. (Coavaluació) 20%  

• Aplicar el disseny d’un joc per tota la classe en forma de codi QR que sigui cooperatiu, 
saludable i divertit. (Coavaluació) 10%  

• Realitzar el test cooperatiu de resistència aeròbica mantenint una FC saludable 150-170 
pp. 10% (Coavaluació)   

SITUACIÓ INICIAL PREPARATORIA 1R 
TRIM 



https://sites.google.com/site/healthylandef/home/log-inhttps:/sites.google.com/site/healthylandef/home/log-in


L’ENLLAÇ DE LOG IN A PLAY THE GAME TIME 

OVER 

https://sites.google.com/site/healthylandef/home/log-in/professorathttps:/sites.google.com/site/healthylandef/home/log-in/professorat


2N 
TRIM 



APP DE SEGUIMENT DEL PROJECTE 

MOBINCUBE 

http://mobincube.mobi/1MGNG#http:/mobincube.mobi/1MGNG 


• Aconseguir el repte del semàfor de la freqüència cardíaca. Autoavaluació (ANELL VERD) 10%  

• Jugar amb 4 equips diferents de classe manifestant actituds de cooperació, autocontrol i 
esforç.(Autoavaluació) (ANELL MARRO) 10%  

• Aplicar una coreografia musical de passos d’aeròbic pel treball de la resistència aeròbica a una 
FC saludable. (Autoavaluació) (ANELL MARRO) 10%   

• Dissenyar un repte esportiu cooperatiu a una FC saludable en forma de codi QR per un altre 
grup d’un altre centre educatiu. (Coavaluació) (ANELL VERMELL) 10%  

• Aplicar el repte esportiu cooperatiu, a una FC saludable i en forma de codi QR dissenyat per un 
altre grup d’un altre centre educatiu. (Heteroavaluació) (ANELL VERMELL) 10%  

• Proporcionar el feedback corresponent al grup del repte esportiu cooperatiu aplicat mitjançant 
un Padlet. (ANELL BLAU) (Heteroavaluació). 10%  

• Participar en 2 reptes físics o esportius en el temps lliure vinculats al treball de la resistència 
aeròbica mostrant una imatge de cadascun d’ells com evidència. (Heteroavaluació) (ANELL OR) 
10%  

• Aplicar el disseny d’una tècnica personal d’autoregulació de la ira durant la pràctica de jocs i 
esports d’equip. (Heteroavaluació) (ANELL BLANC) 10%  

• Presentar un vídeo que reculli tot el treball realitzat per tots els membres del grup durant  PTG 
Time Over. (Autoavaluació i heteroavaluació) (ANELL NEGRE) 20%  

INDICADORS AVALUACIÓ PTG TIME OVER 





El compte enrere? L’enllaç entre PTG 
Time Over i Join Us 



3R 
TRIM 

https://www.powtoon.com/show/d4Q50mf2HkC/join-us/


INDICADORS AVALUACIÓ JOIN US 

• Aplicar en 10 sessions la tècnica per a l’auto motivació de grup. (Coavaluació) 
10%  

• Dissenyar 4 codis QR que continguin 2 exercicis de força resistència de tren 
superior i 2 de tren inferior atenent als grups musculars 
grans.  (Heteroavaluació 20% i coavaluació 10%).  30%  

• Practicar exercicis de força resistència dels grups musculars grans seguint el 
mètode tabata i atenent a criteris posturals d’execució. (Heteroavaluació) 
30%  

• Aplicar un mínim de 4 codis QR dissenyats per l’alumnat d’altres centres 
educatius.(Heteroavaluació) 20% 

• Realitzar un mínim de 30’ d’activitat física extraescolar dos dies a la setmana 
durant 5 setmanes i mostrar-ne la seva evidència. (Heteroavaluació i 
autoavaluació). 10%   



CAP A UNA AVALUACIÓ CONSCIENT  

DE L’APRENENTATGE 

COAVALUACIÓ 

“Valorar la tècnica de cursa dels 
companys/es de grup mitjançant un 

vídeo o fotografia” 

AUTOAVALUACIÓ 
“Presentar un vídeo que 

reculli tot el treball realitzat 
per tots els membres del grup 

durant  PTG Time Over” 

HETEROAVALUACIÓ 
“Aplicar de forma pràctica i 

en grup de 4 persones 
l’escalfament general sobre 

el grup classe” 



FOTOGRAFIES 

EVIDÈNCIES D’AVALUACIÓ 

https://drive.google.com/file/d/0B22zwUC4qzZ5WnplT2ZacjJIY3M/view?pli=1#https://drive.google.com/file/d/0B22zwUC4qzZ5WnplT2ZacjJIY3M/view?pli=1 


INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 

RÚBRIQUES 

QÜESTIONARIS 



QÜESTIONARIS DE VALORACIÓ DE  

L’ ALUMNAT A CADA SITUACIÓ 

https://sites.google.com/site/healthylandef/join-us/formulari-de-valoracio 
 

https://sites.google.com/site/healthylandef/join-us/formulari-de-valoracio#https:/sites.google.com/site/healthylandef/join-us/formulari-de-valoracio 
https://sites.google.com/site/healthylandef/join-us/formulari-de-valoracio
https://sites.google.com/site/healthylandef/join-us/formulari-de-valoracio
https://sites.google.com/site/healthylandef/join-us/formulari-de-valoracio
https://sites.google.com/site/healthylandef/join-us/formulari-de-valoracio
https://sites.google.com/site/healthylandef/join-us/formulari-de-valoracio
https://sites.google.com/site/healthylandef/join-us/formulari-de-valoracio
https://sites.google.com/site/healthylandef/join-us/formulari-de-valoracio


L’ ALUMNAT HA APRÈS A…  

• Dissenyar tasques de força per als grups musculars grans 

• Treballar en equip 

• Autoregular la ira 

• Automotivar-se en la pràctica física 

• Dissenyar codis QR 

• Elaborar vídeos 

• Autoregular la freqüència cardíaca en tasques de 
resistència 

• Aplicar l’escalfament general 

• Córrer aplicant una tècnica adequada 

• Crear tabates amb exercicis de força 
 

 

 



Experiència nova perquè 
mai haviem fet res 

semblant a educació fisica. 

Molt bé, per que hem après 
coses que ens poden servir 
per a la nostra pròpia salut 

Aventura caixa de sorpreses , 
perquè he après moltes coses 

realment divertides e interessants 
, i eren útils per la vida 

quotidiana  

Innovació, perquè jo no sabia 
res sobre els QR i aquesta unitat 
m'ha "ajudat" a saber què eren, 

a dissenyar-los i  a llegir-los 

Com una ajuda, perquè 
crec que el que hem fet ens 

fa més forts i es d'agrair 

AQUESTA UNITAT HA ESTAT COM 
UN/A… PERQUÈ.. 



• Fer més jocs i jocs amb pilota 

• Practicar més esports 

• Més temps per fer cada activitat  

• Fer escalfaments més divertits 

• Disposar de més material 

• L’organització del treball en grup 

• No fer fitxes 

• No tenir el mateix grup un trimestre sencer 

 

 

ALLÒ QUE ES PODRIA MILLORAR  

SEGONS L’ ALUMNAT ÉS… 



QÜESTIONARIS DE VALORACIÓ DEL 

PROFESSORAT A CADA SITUACIÓ 

FOCUS GROUP VIRTUAL 

https://docs.google.com/forms/d/1lkxfm1e4jThhunl-IQsXxYJKzxbyT7WeokTveEFu1oY/viewformhttps:/docs.google.com/forms/d/1lkxfm1e4jThhunl-IQsXxYJKzxbyT7WeokTveEFu1oY/viewform


VÍDEO DEL PROJECTE 



CORREM CAP 
A PARIS 2012 

JUNTS/ES FINS 
L’EVEREST 2013 

PLAY THE GAME 
2014 

HEALTHYLAND 
2015 

I AL 2016, 
SEGUIM.... 




